
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Fundacji Ochotnicza Grupa Ratownicza OGRy

Szanowni Państwo,
Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza OGRy bardzo poważnie podchodzi do prywatności
i bezpieczeństwa danych osobowych wolontariuszy i pozostałych sympatyków naszej
działalności. Ochronę Państwa prywatności opieramy o zasady przejrzystości, oraz
odpowiedzialności. Dlatego poniżej przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania
danych w naszej Fundacji i o prawach, które w związku z tym Państwu przysługują.

Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza
nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z
celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

Gdzie możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?
Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie
dostępne są również na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)
oraz Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/baza-wiedzy-rodo).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych jest Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza OGRy (dalej jako Fundacja)
reprezentowany przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Białowieskiej 17/34 04-063
Warszawa, adres e-mail: biuro@ogr.waw.pl.

Dlaczego Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim, aby prowadzić działalność i prawidłowo
realizować cele statutowe  Fundacji określone w §6 Statutu naszej Fundacji.
Ponadto  Fundacja może przetwarzać Państwa dane osobowe w poniższych celach:

● przyjęcia nowych kandydatów na wolontariuszy Fundacji oraz realizacji działań
statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora;

● w celu komunikacji z członkami i prowadzenia korespondencji z osobami
kontaktującymi się z Fundacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;

● promocji działalności Fundacji na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, tj. w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;

● realizacji zobowiązań prawnych, podatkowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych,
jako podmiot posiadający osobowość prawną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj. realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, ciążących na
administratorze;

● tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Fundacji, podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora;

● zawierania i wykonania umowy lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;



● w niektórych przypadkach, dane osobowe mogą być też przetwarzane w innych
celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Państwa
dobrowolnej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, gdy nie posiadamy
żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w
sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa wizerunku do
celów promocji naszej działalności).

Jakie prawa posiadają Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez naszą Fundację,
przysługują Państwu uprawnienia:

● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

● na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;

● prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO;

● prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 18 RODO;

● prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 20 RODO;

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;

● do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do
danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają
Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może
zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
zakresie chce skorzystać.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Czas, przez który przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy
prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
W celu realizacji umowy, przetwarzamy Państwa dane przez czas jej trwania.
W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak
długo jak będziemy do tego zobligowani przepisami prawa. Na podstawie obecnych
przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.



W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia
naszych roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu
jej wycofania.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.: w zakresie usług IT, usług
księgowych itp. Państwa dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar
Gospodarczy).

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w taki sposób, że będą automatycznie
wydawane decyzje w tym w oparciu o profilowanie?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają one decyzjom,
które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 RODO.

Czy istnieje obowiązek podania danych?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże często
niezbędne np. do uzyskania statusu wolontariusza, do zawarcia umowy z Fundacją, do
wzięcia udziału w inicjatywie organizowanej przez Fundację, czy do kontaktu z Fundacją.
Niepodanie danych może uniemożliwić realizację wskazanych celów.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych
osobowych w Fundacji  prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@ogr.waw.pl.


